
 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº. 913, DE 09 DE AGOSTO DE 2019. 
 

 
Dispõe sobre a instituição de horários de funcionamento 
dos estabelecimentos comerciais, industriais e congêneres 
do Município de Gaúcha do Norte, e dá outras 
providências. 

 
 

No uso das atribuições conferidas pelo Regimento Interno desta Casa de Leis, 

submetemos à apreciação do Plenário o seguinte Projeto de Lei, e o sancionamos em 

conformidade ao Artigo 243, Parágrafo Único, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal: 

 

DO HORÁRIO GERAL 
 
Art. 1º.  Todas as empresas, estabelecimentos e entidades que fazem atendimento ao 
público, ressalvadas a competência da União e do Estado, estão sujeitas ao horário geral, 
previsto nesta lei, mesmo as que têm horário especial, em face do ramo, excetuadas as 
exceções previstas nesta lei. 
 
Art. 2º. A abertura e o fechamento dos estabelecimentos industriais, comerciais, 
prestadores de serviços e profissionais, localizados no Município, ressalvadas, as exceções 
ficam sujeitas ao horário geral abaixo: 
I - indústria: 
a) de segunda a sexta feira: abertura às 7h00 (sete horas), e fechamento às 18h00 (dezoito 
horas); 
b) aos sábados: abertura às 7h00 (sete horas), e fechamento às 12h00 (doze horas); 
II - comércio e prestação de serviço: 
a) nos dias úteis de segunda a sexta-feira: abertura às 7h00 (sete horas), e fechamento às 
21h00 (vinte e uma horas); 
b) Nos sábados de cada mês: abertura às 7h00 (sete horas), e fechamento às 21h00 (vinte e 
uma horas); 
c) Nos dias que antecedem datas comemorativas, tais como Páscoa, Festa Junina, Festa de 
Rodeio, Natal, Dias das Mães, dentre outras, o horário de funcionamento poderá se 
estender até as 22h00 (vinte duas horas) de segunda a sexta-feira e nos sábados e 
domingos até as 21h00 (vinte e uma horas); 
d) As Lan Houses e assemelhados poderão funcionar das 7h00 (sete horas) às 22h00 (vinte e 
duas horas); 



 

 

 

 

 

 

 

 

e) Aos supermercados, as centrais de estabelecimento de gêneros alimentícios, os 
mercados municipais e feiras livres, é permitido o funcionamento até 21h00 (vinte e uma 
horas), inclusive sábado, domingos e feriados, respeitada legislação trabalhista, sendo que 
nas vésperas de datas comemorativas poderá fechar às 22h00 (vinte e duas horas). 
III - Clubes noturnos, boates e similares, de domingo a quinta-feira até as 23h00, as sextas, 
sábados e vésperas de feriados, das 18h00 (dezoito horas) às 03h00 (três horas) do dia 
seguinte, desde que possuam vedação acústica e a atividade sonora esteja dentro dos 
limites permitido por lei, vedado o funcionamento diurno. 
IV – Os bares, restaurantes, lanchonetes e similares poderão funcionar de domingo a 
quinta-feira com abertura as 7h00 (sete horas) e fechamento às 0h00 (zero horas), na sexta-
feira, sábados e vésperas de feriados, abertura às 7h00 e fechamento às 01h00 (uma horas) 
do dia seguinte, devendo a atividade sonora funcionar dentro dos limites permitido por lei. 
V – Cafeterias, padarias e similares abertura às 05h00 e fechamento às 20h00. 
VI – Os templos religiosos poderão funcionar das 7h00 (sete horas) às 22h00 (vinte e duas 
horas) de domingo à quinta-feira, já na sexta-feira, sábados e vésperas de feriados poderá 
fechar às 23h00 (vinte e três horas), exceto nas vigílias e orações que poderá funcionar 
continuamente. 
VII – O Poder Executivo poderá definir horários especiais de funcionamento para festas e 
eventos comemorativos privados e religiosos anuais ou não, desde que seja de interesse 
público e da coletividade devidamente justificado. 
 
§ 1º. É permitida a propaganda sonora, volante, realizada com alto-falantes, através de 
veículos automotores, ciclomotores ou outros meios volantes, no Município, com horário 
de veiculação apenas de segunda à sábado das 08h00 (oito horas) às 18h00 (dezoito horas), 
excetuando-se os domingos e feriados. 
§ 2º. É proibida a propaganda sonora volante, cerca de 50 (cinquenta) metros antes e 
depois de hospitais, escolas, templos religiosos, bibliotecas, asilos e creches, ficando 
também vedada a emissão sonora volante com o veículo parado ou estacionado. 
 
Art. 3º. Aos domingos e feriados, salvo nos casos da alínea “f” e inciso II, III e IV, do artigo 
anterior, os estabelecimentos permanecerão fechados, exceto quando permitido por esta 
lei. 
 

DOS RAMOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
 
Art. 4º. Ficam excluídos dos horários supra os ramos considerados de utilidade pública, que 
por sua natureza podem funcionar diariamente em horário contínuo, tais como: 
I - hospitais; 
II - hospedagens em geral; 
III - televisão, radiodifusão e telefonia; 
IV - produção e manutenção de energia elétrica; 



 

 

 

 

 

 

 

 

V - abastecimento de água potável e serviço de esgoto sanitário; 
VI - serviço de limpeza pública; 
VII - edição, impressão e distribuição de jornais, revistas e periódicos; 
VIII - manutenção e conservação direta de produtos perecíveis, desde que dependem de 
recursos humanos para o desempenho dos serviços; 
IX - farmácias, drogarias, laboratórios de análises clínicas e outros estabelecimentos de 
saúde; 
X - estações aduaneiras interiores e outros recintos alfandegados. 
XI - Postos de combustíveis e borracharias. 
 
§ 1º. Fica permitido às empresas de categorias previstas nos incisos III a VIII deste artigo, o 
funcionamento no horário entre 18h00 (dezoito horas) de um dia, às 8h00 (oito horas) do 
dia seguinte, apenas com serviço de plantão, conforme a sua conveniência, respeitado o 
sossego público e outras normas pertinentes. 
§ 2º. É permitido às farmácias e drogarias o funcionamento das 7h00 (sete horas) ás 19h00 
(dezoito horas) em dias úteis e o funcionamento em regime de plantão 24 horas, em escala 
a ser elaborada pelo Conselho Municipal de Saúde, sendo que no mínimo deverão funcionar 
01 (uma) farmácias ou drogarias por plantão, conforme a Lei Municipal nº 201/2005. 
 

DA CASSAÇÃO DA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 
Art. 5º. A licença de localização e funcionamento de estabelecimento comercial, industrial, 
prestador de serviço ou similar poderá ser cassada nos seguintes casos: 
I - quando forem exercidas atividades diferentes da requerida e licenciada; 
II - quando se tornar local de desordem ou imoralidade; 
III - quando o funcionamento do estabelecimento for prejudicial à ordem pública ou ao 
sossego público; 
IV - quando o responsável pelo estabelecimento se recusar obstinadamente ao 
cumprimento das intimações expedidas pela Administração Municipal, mesmo depois de 
aplicadas multas e outras penalidades cabíveis; 
V - nos demais casos previstos em lei complementar; 
VI - no descumprimento obstinado do Embargo Municipal; 
VII - no caso de casas de diversões públicas, tipo: boates, choperias, bares, restaurantes, 
quiosques, pit-dog’s e similares, descumprirem todas as determinações dadas pelas 
autoridades federais, estaduais e municipais, relativas ao sossego público e a perturbação 
sonora. 
Parágrafo Único. Cassada a licença, não poderá o proprietário do respectivo 
estabelecimento obter outra para o mesmo ramo de atividade ou para ramo similar durante 
o prazo de  02 (dois) anos, salvo se for revogada a cassação. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6º. Publicado o despacho denegatório de renovação de licença ou o ato de cassação de 
licença bem como expirado o prazo de vigência da licença temporária, deverá ser o 
estabelecimento fechado. 
Parágrafo Único. Sem prejuízo das multas cabíveis o Prefeito poderá, ouvida a Procuradoria 
Geral do Município, determinar que seja compulsivamente fechado o estabelecimento, 
requisitando, para esse fim, se necessário o recurso da força policial. 
 
Art. 7º. A cassação de Licença de Localização e Funcionamento dependerá da formalização 
do devido processo legal, sendo assegurado o direito ao contraditório e de ampla defesa. 
 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
Art. 8º. Constitui infração toda ação ou omissão voluntária ou não, que importe na 
inobservância por parte do sujeito passivo, ou de terceiros responsáveis, de normas dessa 
legislação, sujeitando-se o infrator ao Poder de Polícia do Município e às penalidades 
previstas nesta lei. 
§ 1º. Será considerado infrator todo aquele que infringir a legislação relativa ao poder de 
polícia, incitar, constranger ou auxiliar alguém na prática de infração às normas desta lei. 
§ 2º. Constatada a infração será lavrado documento fiscal pelo agente fiscalizador, impondo 
ao infrator o cumprimento da exigência. 
§ 3º. As infrações para fins de imposição de multa classificam-se em leves, médias, graves e 
gravíssimas, dependendo dos riscos ou danos a que são submetidas às pessoas, bens e 
outros interesses tutelados por esta lei. 
 
Art. 9º. A sanção pelas infrações das disposições desta lei poderá ser aplicada por meio de: 
I - notificação preliminar; 
II - intimação; 
III - apreensão de bens e mercadorias; 
IV - multa; 
V - embargo; 
VI - interdição; 
VII - suspensão de alvará; 
VIII - cassação de alvará. 
Parágrafo Único. A aplicação de uma das penalidades previstas neste artigo não prejudica a 
imposição de outra, se cabível. 
 
Art. 10. A advertência será aplicada quando o ato praticado, em face das circunstâncias e 
antecedentes do infrator, não se revestir de gravidade, servindo à mesma como 
“notificação preliminar” para cumprimento de exigência. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11. Quando, no cometimento de infração, tiver ocorrido circunstância agravante, a 
multa será aumentada em 100% (cem por cento), independente da ação criminal cabível. 
§ 1°. Para os efeitos deste artigo, consideram-se circunstâncias agravantes: 
I - o artifício doloso; 
II - o evidente intuito de fraude; 
III - o conluio. 
 
§ 2º. Para os efeitos desta lei são elementos caracterizadores a intenção, a fraude e o 
conluio, a ação ou omissão, com ou sem concurso de terceiro, em benefício próprio ou 
daquele que: 
I - tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da 
autoridade fiscalizadora de qualquer ilícito à esta lei; 
II - tendente a ocultar, excluir ou modificar as características essenciais de situações ilícitas 
de modo a evitar, ou impedir qualquer ação de fiscalização que as correspondam. 
 
Art. 12. Os infratores sujeitam-se às seguintes penalidades: 
I - multas; 
II - proibição de transacionar com órgãos da Administração Direta e Indireta do Município; 
III - suspensão ou cancelamento de permissão; 
IV - sujeição a regime especial de fiscalização; 
 
Art. 13. A responsabilidade por infração de norma do Poder de Polícia prevista nesta lei 
independe da intenção do agente ou responsável e da natureza e extensão dos efeitos da 
conduta ou do ato. 
 
Art. 14. A responsabilidade será: 
I - pessoal do infrator; 
II - da empresa quando na prática de seus atos a infração for cometida por seus dirigentes, 
sócios, prepostos, ou empregados. 
 
Art. 15. Quando a infração for praticada por incapaz ou coato a pena recairá sobre: 
I - o responsável legal; 
II - o autor da coação ou da ordem, se o fato foi cometido sob coação irresistível ou estrita 
obediência à ordem não manifestante ilegal. 
 

DA MULTA 
 
Art. 16. A multa por infração à esta legislação será aplicada através de auto de infração, 
conforme enquadramento do ilícito fiscal nos dispositivos correspondentes desta lei. 
§ 1º. Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão 
aplicadas, cumulativamente, as multas pertinentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2º. No caso de descumprimento do embargo ou da interdição, deverá ser imputada ao 
infrator a multa correspondente. 
 
Art. 17. O sujeito que, antes de qualquer procedimento, fizer a denúncia espontânea do 
ilícito, acompanhada da proposta de solução, com prazo definido, e aprovada pelo fisco, fica 
dispensado da multa. 
Parágrafo Único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada depois do início de 
qualquer procedimento fiscal ou administrativo, relacionado com a infração. 
 
Art. 18. As penalidades previstas nesta lei não isentam o infrator da obrigação de reparar o 
dano resultante da infração, ou de cumprir a exigência na forma do disposto no Código Civil. 
 
Art. 19. Verificada a infração de qualquer dispositivo desta lei, referente ao cumprimento 
de quaisquer determinações via intimação e em caso de notificação preliminar, a conduta 
implicará em infração classificada como leve, conforme Anexo Único desta lei. 
 
Art. 20. Verificada a infração a qualquer dispositivo desta lei referente ao bem estar 
público, licenciamento, horário e funcionamento de estabelecimentos comerciais, 
industriais e prestadores de serviços, passeio público e ambulantes, a conduta implicará em 
infração classificada como média, conforme Anexo Único desta lei. 
Art. 21. Verificada a infração a qualquer dispositivo desta lei, especialmente referente ao 
sossego público, descumprimento do embargo ou interdição e apreensões em geral, 
implicará em infração classificada como grave, conforme Anexo Único desta lei. 
 
Art. 22. Verificadas pela autoridade fiscalizadora a prática de infrações graves não citadas 
nos artigos 19, 20 e 21, poderá, de acordo com a gravidade, aplicar a penalidade classificada 
como gravíssima, conforme Anexo Único desta lei. 
 
Art. 23. O pagamento da multa não exime o infrator da obrigação de regularizar a situação 
delituosa, ou de reparar os danos resultantes da infração, nem do cumprimento das 
exigências regulamentares a que estiver sujeito. 
Parágrafo Único. No caso de pagamento da multa sem regularizar a ilicitude, o processo 
que originou a infração deverá ter seu curso normal, para exigir o adimplemento da 
obrigação. 
 

DA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE 
 
Art. 24. Considera-se reincidência o cometimento da mesma infração pelo mesmo sujeito, 
dentro do decurso de 03 (três) meses, entre a data do trânsito em julgado da decisão 
administrativa da infração anterior e o cometimento da nova infração. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo Único. A cada reincidência de infração da mesma natureza, a multa será 
acrescida de 100% (cem por cento). 
 

 
 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Art. 25. O Poder Executivo será responsável pela criação de uma comissão de investigação e 
processante permanente para fiscalizar os estabelecimentos comerciais e industriais, bem 
como para aplicar e executar a presente lei. 
 
Art. 26. Enquanto não for criada a comissão a que se refere o artigo anterior, o Poder 
Executivo poderá firmar um termo de cooperação com a Polícia Militar para fiscalizar os 
estabelecimentos comerciais e industriais, bem como para aplicar as penalidades previstas 
na presente lei. 
 
Art. 27. As multas arrecadadas decorrentes de aplicação das penalidades previstas nesta lei 
serão destinadas ao Conselho Municipal de Política sobre Drogas – COMPOD. 
 
Art. 28. Esta Lei entrará em vigor a partir da data da publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Sala de Sessões, 09 de Agosto de 2019. 
 
 
 
 

ELÇO DOMINGOS ALVES 
Presidente 

 
  

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO ÚNICO 

 
 
 
DA DESCRIÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS TAXAS 
Descrição Valor (R$) 

Taxa de reemissão de Alvará  7 UPFs 

Taxa de remoção de bens apreendidos  12 UPFs 

Taxa de permanência em depósito (valor por dia)  2 UPFs 

 
 
 
DA TIPIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES 
Tipificação Valor (R$) 

Infração Leve  7 UPFs 

Infração Média  17 UPFs 

Infração Grave  35 UPFs 

Infração Gravíssima  52 UPFs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


